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Seizoen 2022 - 2023
Voor u ligt het nieuwe programma van
Bespreek het Samen. Het programma wordt u aangeboden
door samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen
toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.
Een prachtig, veelzijdig en ruim aanbod van bijna 90 diverse
evenementen. U kunt zich met anderen verdiepen in vragen
rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Bekijk het
volledige overzicht op de volgende pagina’s. Op de website is
uitgebreidere informatie beschikbaar.
Graag vóór 11 september 2022 digitaal aanmelden. Tot ziens!
Het Bespreek het Samen team.
Op 21 augustus 2022 om 11:00 uur in het Openluchttheater
door drs. Jacobine Geel en ds. Agnès Gilles
Oecumenische Heideweekviering In Ede staat de laatste
week van augustus geheel in het teken van de Heideweek. En
zoals gebruikelijk zijn de kerken daarbij ook aanwezig.
Op 11 september 2022 om 14:00 uur in Cultura Ede door Arjen
Mol Fascinerende films: As it is in heaven
Films vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen.
Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!
Op 15 september 2022 om 20:00 uur in het gemeentecentrum
van de Lutherse Kerk door Maarten Diepenbroek
Ontdek Lutherse invloeden in het Liedboek
We doorkruisen zingend het Liedboek, op
zoek naar typische Lutherse liturgische
vormen en prachtige Lutherse liederen.

Op 20 september 2022 om 19:00 uur een Klompenpad in Ede
door dr. Ina ter Avest en Erna Hulstein
Samen op weg naar vrede Wandelen zet een mens letterlijk
en figuurlijk in beweging. In beweging ontstaan andere
gesprekken dan zittend op een stoel.
Op 25 september 2022 om 10:30 uur in de Lutherse kerk door
de Cantor van de Lutherse Kerk
Cantate “Alles nur nach Gottes Willen” (BWV 72)
Zing mee met de Cantate van J.S. Bach.
Op 27 september 2022 om 19:30 uur in de De Open Hof door
Minke van der Eijk Het gebruik van essentiële oliën
Het gebruik van essentiële oliën neemt toe in populariteit.
Hoe wordt er in de Bijbel gesproken over oliën.

Vanaf 10 oktober 2022 om 19:30 uur in de Lutherse kerk door
de Lutherse kerk Nederland Leren van Luther
Ook in deze tijd kunnen we nog erg veel leren van Luther.
Doe mee met (een van) de vijf avonden.
Op 12 oktober 2022 om 20:00 uur in het Kerkelijk centrum
Emmaüs door Suzan ten Heuw
Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk
Deze avond staat in het teken van het leven en werk van de
Deense theoloog en filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855).
Op 13 oktober 2022 om 20:00 uur in De Rank - de Nieuwe Kerk
door Paul Schenderling Leven van genoeg
De jonge econoom Paul Schenderling heeft zijn leven
omgegooid om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Hij voert een
pleidooi voor een eerlijke en duurzame economie, die niet
langer op groei gebaseerd is.
Op 17 oktober 2022 om 19:30 uur in De Open Hof door dr.
Sake Stoppels In de marge, maar niet marginaal kerk zijn
In zijn lezing zal hij een aantal
piketpaaltjes slaan voor de kerk van
de toekomst. Dat zijn geen kant en
klare recepten, want elke gemeente
is anders en kent haar eigen
uitdagingen.
Op 19 oktober 2022 om 19:30 uur in De Open Hof door Nico
Rasch Johannes de Heer, een docu over zijn leven
Nico werkte 25 jaar bij de Evangelische Omroep als regisseur.
Na zijn pensionering maakte hij een boeiende documentaire
van 23 minuten over het bijzondere leven van Joh. de Heer.
Op 19 oktober 2022 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door
ds. Ad van Nieuwpoort De parabel van Job als levensles
Vóór de coronacrisis waanden we ons meesters van ons lot.
Alles leek maakbaar. Tot een microscopisch klein virus ons uit
deze illusie wakker schudde.
Op 27 oktober 2022 om 19:30 uur in De Open Hof door dr. Ina
ter Avest Met traditie(s) in gesprek
We lezen samen een tekst die bekend is
in heilige geschriften in beide tradities
(Bijbel en Koran). Nadat we de tekst
rustig en in stilte gelezen hebben,
maken we aan elkaar bekend wat die
tekst bij ons oproept.

Op 1 oktober 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Myra
van der Jagt en Arjen Threels Concert
Het kleinkoor en het projectorkest van Bespreek het Samen
geven een dubbel concert.

Op 2 november 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr.
A. A. van den Berg Amelek moordt in opdracht van God?
Het Woord van God kan gevaarlijk zijn, zelfs dodelijk. In 1
Samuël 15 kreeg Saul, de koning van Israël, de opdracht van
God het volk van Amalek te vernietigen. ...spaar ze niet, maar
dood alles en iedereen, kreeg hij van God te horen.

Op 2 oktober 2022 om 14:00 uur in Cultura Ede door dr. Ina ter
Avest Fascinerende films: Flee
Films vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen.
Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!

Op 3 november 2022 om 20:00 uur in Kerkelijk centrum
Emmaüs door dr. Maja Kooistra De aarde, de hemel en de
bomen Laat je meenemen en besef je echt hoe waardevol de
natuur is en dat de mensen dat vroeger allang wisten.

Op 5 oktober 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds.
Gerben H. Westra
Kerk en politiek
‘Alles is politiek maar politiek is niet
alles’, volgens prof. Harry Kuitert.
Hoe verhouden zich eigenlijk geloof
en politiek?

Op 4 november 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door Kees
Posthumus en Juul Beerda Protestants Ede, de musical
Tekst en liedjes speciaal voor de Protestantse Gemeente Ede
gemaakt. Zij werpen een vrolijk en inspirerend licht op wat het
is om protestants te zijn in een tot stad uitgegroeid dorp.

Op 10 oktober 2022 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Piet
Poot & K. Meijvogel Liederen op Oud-Hollandse melodieën
Wist u dat veel liederen in het liedboek geschreven zijn op OudHollandse liedjes en melodieën?

Vanaf 8 november 2022 om 19:30 uur in de
Beatrixkerk door Myra van der Jagt
Instuderen Bachcantate: Aus der Tiefen
Deze cantate wordt in 2 vesperdiensten ten
gehore gebracht.

Op 8 november 2022 inloop vanaf 19.45 uur
in de Sint Antoniuskerk door Ben Piepers
Henri Matisse
levensvreugde in vorm en kleur
Geen kunstenaar heeft de vreugde van het
leven zo veelzijdig verbeeld als Henri Matisse
(1869-1954).
Op 9 november 2022 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door
dr. R. van den Beld Narcissus, het zelfportret en de selfie
de mythe van Narcissus (Ovidius) wordt opnieuw tot leven
gewekt. Het gaat daarbij om de vraag hoe wij ons als individu
ontwikkelen.
Op 10 november 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door
Hanneke Maassen Uitleg symbolisch bloemschikken
Advent Symbolische bloemschikking kan iemand diep raken.
Vorm en kleur verbeelden het thema van een viering of de
periode in het kerkelijk jaar.

Op 24 november 2022 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door dr.
Ina ter Avest
MirrorMind
MirrorMind is een bordspel. Op de plaatsen op het bord staat
een kernbegrip of een opdracht. Een mooie aanleiding om in
gesprek gaan met elkaar, wat vaak heel inspirerend is!
Op 27 november 2022 in de Lutherse kerk door de Lutherse
kerk NL Ikonen-tentoonstelling
Op 30 november 2022 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk
door ds. Gerben H. Westra Een kwart eeuw dominee in Ede
Een impressie van bijna 25 jaar predikantschap in Ede: géén
theologisch testament, wél een overzicht van ontwikkelingen in
kerk en theologie in die jaren van plannen, dromen, wensen.
Op 3 december 2022 om 16:30 uur in de Oude Kerk en op
4 december 2022 om 19:00 uur in de Beatrixkerk door
Myra van der Jagt Vesper met de Bach cantate
de cantate 'Aus der Tiefen' BWV 131 van Bach wordt in 2
Vesperdiensten ten gehore gebracht. Van harte welkom!
Op 6 december 2022 om 20:00 uur in
de Beatrixkerk door Teunis Bunt
Gedichten van en voor jong en oud.
Iedereen kan poëzie lezen. Gedichten
zijn meestal niet geheimzinniger dan
het leven.

Op 13 november 2022 om 14:00 uur in Cultura Ede door Gert
Kamphuis Fascinerende films: My Darling Vivian
Films vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen.
Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!
Op 16 en 23 november 2022 om 20:00 uur in de zijzaal
Taborkerk door prof.dr. Rinse Reeling Brouwer Een ethisch
appèl tot een dienstbaar bestaan, wat zegt dat over God?
In het lied dat Paulus opneemt in zijn brief aan de Filippenzen
staan de bekende regels, dat ‘hij die in de gestalte van God
bestond, zichzelf ontledigde en de gestalte aannam van een
slaaf’ (Fil. 2:6-7).
Op 17 november 2022 om 20:00 uur in de Lutherse kerk door
COV Excelsior Educatieve presentatie Magnificat van Bach
Tijdens deze presentaties worden enkele fragmenten al door
het koor ten gehore gebracht en van een toelichting voorzien.
Op 19 november 2022 om 19:30 uur in het gemeentecentrum
Lutherse Kerk door The Valley Four 'The man in black' Johnny Cash
Gedurende zijn leven heeft zanger Johnny
Cash nooit een geheim gemaakt van zijn geloof. Niet alleen in
zijn liedjes, maar ook in zijn woorden en daden was Johnny
Cash een christen.
Op 21 november 2022 om 20:00 uur in de
Beatrixkerk door ds. Peter Verbaan
Een kwestie van dood en leven
Irvin D. Yalom is een vermaard hoogleraar
en psychiater. In de vele therapeutische
gesprekken die hij voerde en in zijn boeken
brengt hij steevast het raadsel van de dood
ter sprake.
Op 22 november 2022 en 17 januari 2023 om 20:00 uur in de
St Antoniuskerk/Emmaüs door ds.
Agnès Gilles en pastor Hans Lucassen
Liturgie in verleden en heden
Elke zondag wordt er in kerken de
liturgie gevierd. Al eeuwenlang. Hoe is
de liturgie eigenlijk ontstaan en wat is
er door de jaren heen veranderd en
waarom?

Op 11 december 2022 om 14:00 uur in Cultura Ede door Pastor
Ben Piepers
Fascinerende films: Amour
Films vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen.
Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!
Op 11 december 2022 om 19:30 uur in de Noorderkerk door
ds. Agnès Gilles mmv Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly
Meijer Festival of Lessons and Carols
Festival of Lessons and Carols is een dienst die traditioneel
rond Kerst plaatsvindt. Het koor olv Elly Meijer zingt carols, ook
samen met ons. Een warm vuur verlicht de donkere avond.
Op 17 december 2022 om 20:00 uur in de Sint Antoniuskerk
door Manjo Joosten en gitarist De Kerstroos verhaalvoorstelling Laat u deze avond betoveren door
professioneel verhalenverteller Manjo Joosten, die het
sprookje De Kerstroos van Selma Lagerlof ten gehore brengt.
Op 19 december 2022 om 20:15 uur in de Taborkerk door
Reinier van den Berg
Goede
rentmeesters gevraagd
Wat is er tegenwoordig aan de
hand met het weer. Neem de
afgelopen zomers. In 2018 de
warmste ooit gemeten, en ook
nog eens kurk- en kurkdroog.
Op 4 en 11 januari 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk
door dr. Peter Blokhuis
Geloof als mogelijkheid volgens
Charles Taylor In 2007 publiceerde de Canadese filosoof
Charles Taylor het boek Een seculiere tijd, een werk dat in de
Nederlandse vertaling meer dan 1100 bladzijdes heeft.
Op 8 januari 2023 om 00:00 uur in Cultura Ede door Nellie
Markus Fascinerende films: 'Limites sin Limite'
Een gefilmd theaterstuk (25 minuten) over de problematiek aan
de grens tussen Mexico en de VS. Nellie Markus geeft hierbij
een inleiding. Het is een verhaal waaruit blijkt dat niemand voor
niets vlucht.
Vanaf 10 januari 2023 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door
Myra vd Jagt Start repetities: Requiem for the living
Ook dit jaar hebben we weer een passieproject, we voeren dit
jaar het Requiem for the Living van Dan Forrest uit

Op 11 januari 2023 om 19:30 uur in De Open Hof door Nico
Rasch Inleiding over De Statenbijbel
Nico Rasch, gepensioneerd regisseur bij de Evangelische
Omroep, komt een lezing houden over De Statenbijbel.
Op 12 januari 2023 om 19:30 uur in de Sint Antoniuskerk door
Heleen Litmaath
Welke rituelen kunnen ons helpen in
tijden van rouw? Wij mensen kunnen niet zonder zingeving.
We leven met verhalen die ons bestaansgrond geven. De taal
van verhalen over leven en dood is vol symboliek, om te duiden
wat we niet in woorden kunnen uitdrukken. Rituelen hebben
dezelfde kracht.
Op 18 januari 2023 om 14:00 uur
in de Sint Antoniuskerk door
Ouders Vrijeschool De Vuurvogel
Driekoningenspel (ovb)
Deze voorstelling is ook heel
geschikt voor kinderen!
Op 18 januari 2023 om 20:00 uur in de Zijzaal Taborkerk door
ds. Gerben H. Westra Herkerken
De spellingscontrole (her)kent het woord niet! Her-kerken
maakt duidelijker wat bedoeld kan zijn. De kerk opnieuw.
Op 19 januari 2023 om 20:00 uur in De
Open Hof door Jaap van de Vinne
Benedictijnse spiritualiteit
De eerste kloosters in West-Europa
dateren uit de late Oudheid. Ze werden
gesticht naar het voorbeeld van de al veel
oudere kloosters in Palestrina, Syrië en
vooral Egypte. Als de belangrijkste stichter
en vader van het westers monnikendom
geldt Benedictus van Nursia.
Op 25 januari 2023 om 15:00 uur in De Open Hof door ds.
Agnès Gilles en ds. Jan-Peter Prenger Rouw en verlies
Rouwen zou je kunnen omschrijven als het verwerken van een
groot verlies. Gedurende 3 middagen praten we met elkaar
over wat rouwen volgens 'de theorie' is, maar ook wat het
volgens jou is, welke impact het op je heeft en hoe je er mee
omgaat.
Op 29 januari 2023 om 15:00 uur in De
Open Hof door Matthijs Hoornaar
Kindertheater
Knettergek
met
voorstelling LEF
Kinderen worden uitgedaagd om lef
(moed/durf) te hebben. Een interactief
afwisselend programma.
Op 1 februari 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door
dr. J. Dubbink Tussen Ezra en Jesaja: een religieuze
gemeenschap tussen angst en openheid
De tijd na de Babylonische ballingschap is een interessante
periode, die onverwachte overeenkomsten heeft met onze tijd.
Op 2 februari 2023 om 20:00 uur in De Open Hof door drs. John
Biermans De kring rondom Jezus Welke waren de mensen
die tot de groep behoorden met wie Jezus door Palestrina trok
en die na zijn dood in zijn geestelijk voetspoor verder gingen.
Op 5 februari 2023 om 19:30 uur in het Kerkelijk centrum
Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink
Meditatie op pianomuziek We oefenen in het vinden van
innerlijke rust om zo de muziek op ons in te laten werken.
Op 7 februari 2023 om 10:00 uur in het Kerkelijk centrum
Emmaüs door Jan-Peter Prenger Je familie, een contextuele
benadering van het pastoraat richt zich vooral onze
familiebetrekkingen. Het is een benadering die jouw leven en
de vragen die het leven oproept niet los ziet van wat door de
generaties heen is gegeven en ontvangen.

Op 8 februari 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door
prof. dr. Bart T. Wallet Christendom en antisemitisme
Krantenpagina's vullen zich met meldingen van antisemitische
uitingen en incidenten. En op 'social media' blijken
eeuwenoude anti-Joodse stereotypen in nieuwe contexten
bijzonder taai te zijn.
Vanaf 11 februari 2023 om 9:30 uur in de
Sint Antoniuskerk door mw. Anneke
Otten
Kunstzinnige pelgrimage
In een opmaat naar Pasen gaan we in 7
dagdelen figuurlijk op weg voor een
kunstzinnige pelgrimstocht. De heilige
plaats die wij bereizen zit ons zelf. We
maken gebruik van creativiteit, stilte,
muziek en meditatie.
Op 13 februari 2023 om 20:00 uur in De Open Hof door Kees
van Ekris Wijsheid in tijd van crisis 'Moderne Profeten':
verhalen van acht bekende christenen uit de moderne tijd:
Martin Luther King, Frère de Chergé, Tutu, Day, Bonhoeffer,
Bisschop Muskens, Jacques Ellul en Angela Merkel.
Op 15 februari 2023 om 13:30 uur in de Sint
Antoniuskerk door Pastoor Henri ten Have
Titus Brandsma
Wie was bijzondere heilige, Titus Brandsma,
en wat kan hij voor onze tijd betekenen?
Op 15 en 22 februari 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk
door ds. Gerben H. Westra
De Veertigdagen tijd: tijd van
beproeving, onthouding? Een weg om te gaan: om te lezen
en te leren. Met elkaar luisteren we naar teksten en liederen.
Op 16 februari 2023 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door dr.
Meijboom Wat je eet, ben je zelf...voeding zegt misschien wel
veel meer over onszelf. Wat je eet, wanneer je eet en met wie
je eet, is onlosmakelijk verbonden met wie we zijn.
Op 20 februari 2023 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door ds.
Tim van Iersel Godvergeten: gedachten over geloof en
dementie Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft
verloren, of zelfs dood heeft verklaard terwijl je nog leeft? Wie
ben je, als je dat zelf niet meer weet?
Op 22 februari 2023 om 19:30 uur in het Luthers Gemeentecentrum door Erna Flokstra Vijf eeuwen vluchtelingenbeleid:
van privilege naar wetgeving Aan de hand van 12 affiches
van 6 studenten zal Erna Flokstra bespreken hoe het
vluchtelingenbeleid veranderde.
Op 26 februari 2023 om 14:00 uur in Cultura Ede door
dr. Ina ter Avest
Fascinerende films:
Tout s'est bien passé
Films vertolken vaak iets
van onze omgang met
levensvragen. Hoe
boeiend om daarover met
elkaar in gesprek te gaan!
Op 6 maart 2023 om 20:00 uur in de Taborkerk door GertJan
van de Pol & COV Sursum Corda Lunteren
Mattheüs
Passion van Bach, een lezing met live luistervoorbeelden
over de wereldberoemde compositie, waarin Bach ons
persoonlijk aanspreekt. Hoe geeft Bach een stem aan de
evangelist, de menigte en de 18e-eeuwse luisteraar?
Op 8 maart 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door dr.
W. Klouwen Bijbels ABC
In het oorlogsjaar 1941 verscheen het boekje 'Bijbels ABC' van
de theoloog en predikant K.H. Miskotte (1894-1976). We lezen
en bespreken enkele passages uit het boek.

Op 9 maart 2023 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door dr. Ina
ter Avest
Wat maakt je een goede voor-vader/-moeder?
Abraham is een van de voorouders, Maria een van de voormoeders. Wat maakt hen tot een goede voorvader/-moeder?
Wat maakt ons tot een goede voorvader/-moeder?
Op 14 maart 2023 om 20:00 uur in de Sint
Antoniuskerk door filosoof Jesse Mulder
Menselijkheid en techniek: over het
materialistisch vervormde mensbeeld van
het transhumanisme. Filosoof Jesse Mulder
stelt op deze avond de vraag: wat voor soort
mensbeeld gaat er eigenlijk schuil achter deze
transhumanistische filosofie?
Op 14 maart 2023 om 20:00 uur in het Luthers gemeentecentrum door prof. dr. R. Roukema Gnostiek vroeger en nu
In de eerste eeuwen van het christendom waren er
verschillende richtingen naast en in de orthodoxe en katholieke
kerk. Deze avond is gewijd aan de zogenaamde Gnostici.
Op 15 maart 2023 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door drs.
Bert Engelfriet De identiteit van Mozes Wereldberoemd is
de sculptuur van Mozes in Rome. Het beeld van Michelangelo
staat op de stenen trappen van de San Pietro in Vincoli.
Op 15 maart 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door
dr. Aad van Tilburg Duitse vrouwen in het verzet in de
nazitijd: Inspiratie en rolmodellen
Wat inspireerde hen, ondanks het grote risico dat zij namen.
Op 19 maart 2023 om 14:00 uur in Cultura Ede door Froukje
Davidse Fascinerende films: Brother
Films vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen.
Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!
Op 20 maart 2023 om 17:00 uur in Meet-inn Ede door Jenny
Davelaar, Bea Hugo,
Janet Mol
Workshop
Bijbels koken
Samen genieten van maal
én verhaal. Met elkaar
gaan we op culinair
avontuur. Samen koken,
samen proeven hoe goed
de bijbel smaakt.
Op 22 maart 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door
dr. Rene van Riessen Ja of nee tegen de ziel
In religieuze teksten kom je vaak het woord 'ziel' tegen. En
vroeger werden leden van een gemeente wel aangeduid als
"zielen". Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld.
Op 23 maart 2023 om 20:00 uur in de Sint Antoniuskerk door
mw. Oda Damen
Dansend op weg naar Pasen
De veertig dagen tijd nodigt uit tot reflectie en bezinning,
Meditation des Tanzes- Sacred Dance - kan een andere vorm
van bezinning zijn, om in contact te komen met ons innerlijke.

Op 2 april 2023 om 17:00 en 19:30 uur in de Beatrixkerk door
Myra van de Jagt & Arjen Threels
Passieconcert: Requiem for the living
Ook dit jaar hebben we weer een
passieproject, we voeren dit jaar
het Requiem for the Living van Dan
Forrest uit. Van harte welkom!

Op 2 april 2023 om 14:00 uur in Cultura Ede door Eelco van
den Dool Fascinerende films: Habemus Papam
Films vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen.
Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!
Op 15 april 2023 om 10:00 uur op de P-Zorgboerderij De
Hooilanden door Arjen Threels Bezoek aan De Binnenveldse
Hooilanden een uniek natuurgebied even ten zuiden van Ede.
Uniek door de mooie natuur en ook uniek door de manier
waarop het is ontstaan. Boeren, burgers en Staatsbosbeheer
hebben gezamenlijk de grond aangekocht.
Op 22 april 2023 om 14:30 uur vanaf Kernhem door Babette
Engelgeer
Themawandeling Lente
Aan de hand van prikkelende
vragen en opdrachten wordt u
uitgedaagd na te denken over het
thema 'lente' in uw eigen leven.
Op 23 april 2023 om 15:00 uur in de Noorderkerk door
Annemiek Schrijver en ds. Caroline Oosterveen
Vanuit verwondering in gesprek!
Aan de hand van levensvragen gaan we, ook als bezoekers,
met Annemiek in gesprek. Open voor elkaars levenslessen.
Ongetwijfeld een spannende ontmoeting!
Op 7 mei 2023 om 18:45 uur op de P - Ginkelse hei door Truus
van Otterloo en Jetty van den Berg
Stiltewandeling
We lopen samen zonder te spreken, om zo alle aandacht te
richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of in
onszelf.
Op 13 mei 2023 om 10:00 uur in Olst door Jan-Willem en
Dorine Donkers
Ecologisch bouwen
Ede verlaten om ecologisch te
gaan bouwen in Olst.. We
brengen een bezoek aan hun
nieuwe huis waarin ze laten
zien
welke
keuzes
ze
gemaakt hebben.

Op 29 mei 2023 naar Rome met Agnès Gilles en Mariëlle
Tempelman Rome culinair!
Een 6-daagse oecumenische reis naar Rome. Deze keer
culinair! We willen ons in Rome in diverse culinaire vormen
verdiepen en met elkaar delen hoe heerlijk deze wereldstad
van cultureel en religieus formaat is.

Op 29 maart 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk door
ds. Gerben H. Westra
Opstanding: feit, begrip en/of metafoor
Over waarheid en werkelijkheid, profetische imperatief,
evangelische werkelijkheid. Welke rol speelt opstanding in
Tenach en Evangelie?
Op 30 maart 2023 om 20:00 uur in de Sint Antoniuskerk door
Elsemiek Bezemer Dynamische Oordeelsvorming
Bespreek Het Samen! In deze workshop leert u een gesprekswijze kennen, die u in staat stelt om op een fijne en heldere
wijze (groeps)gesprekken te voeren met mensen die misschien
wel een totaal tegengestelde mening zijn toegedaan.

Zoek leuke activiteiten
uit en geef je op!

